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Всі представлені дані та рекомендації є результатом 

ретельних досліджень, проведених в наших 

лабораторіях. Вони можуть розглядатися тільки як 

рекомендації, відповідно досвіду, накопиченого на 

сьогоднішній день. Дані надані сумлінно. Однак, у 

зв’язку з різноманіттям можливого застосування і 

технологій виробництва, ми не беремо на себе жодної 

відповідальності або зобов’язань, що випливають з 

використання нашого матеріалу.

All data and recommentions are the result of 

careful tests by our laboratories. They only can 

be considered as recommendation which  
correspond to the level of experience of today. 

The data are given in good faith. However, in 

view of the multiplicity of possible application 
and working methods we are not in a position to 

assume any responsibility or obligations 

deriving from the use of our products. 
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DINITROL 500 1K 
однокомпонентний поліуретан що затвердіває під дією вологи

 

Характеристики: 
DINITROL 500 1К являє собою 1-компонентний поліуретан, який твердне під впливом 
атмосферної вологи для прямого вклеювання автомобільного скла. DINITROL 500 1К поєднує 
в собі такі функції: 

• хороша адгезія до фарб (ЛФП) 
• слабкийзапах  
• відмінні робочі характристики 
• дуже хороші властивості стабільності форми 
• швидко твердне 
• високо еластичний  
• не містить розчинників та ПВХ 
• схвалений виробниками автомобілів (ОЕМ) 
• стійкий до старіння та впливу атмосферних умов 

DINITROL 500 1К призначений для прямого вклеювання автомобільного скла та при їх заміні, 
а також для інших клейових з’єднань у будівництві транспортних засобів. DINITROL 500 
використовується в поєднанні з відповідною попередньою підготовкою поверхні, тобто 
обробці ґрунтовками та/ або активатором DINOL. 

Метод нанесення: 

DINITROL 500 1К наноситься шляхом витискання з пакувальної тари, таких, як бочки, відра, 
м’яка упаковка (фолія) або картриджа.
Для спеціальних застосувань рекомендується провести попередні випробування.
З цим матеріалом повинні працювати тільки професійні виконавці. 

Додаткова інформація: 
За запитом можуть бути надані наступні копії документів: 
- Паспорт безпеки матеріалу 
- Таблиця ґрунтовок DINOL
 

Зберігання:

Зберігати при температурі від 0 до 35°C.   С
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Упаковка: 
Картрідж 310 мл  Відро 20 Л
М’яка упаковка (фолія) 400 мл  Бочка 200 L 
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DINITROL 500 1K 
однокомпонентний поліуретан що затвердіває під дією вологи

Технічні властивості: 

Хімічна основа: Поліуретан 
Колір: чорна паста

Механізм затвердіння: поглинання вологи з атмосфери 
Густина (DIN 53217-4): прибл. 1’200 кг/м³ 
Стабільність форми щойно нанесеного шва: дуже хороша 
Температура нанесення: 10°C – 40°C  (матеріалу) 
Час утворення поверхневої плівки1: прибл. 30 хвилин 
Час роботи з клеєм (придатності)1: прибл. 25 хвилин  
Швидкість затвердіння: прибл. 3 − 4 мм / 24 г 
Твердість A за Шором (DIN 53505):  прибл. 55 
Міцність на розрив (DIN 53504): прибл. 9 MПa

  Видовження до розриву (DIN 53504): прибл. 600% 
Міцність на відрив (DIN 53515): прибл. 10 Н/мм 
Міцність при зсуві (DIN EN 1465): прибл. 7 MПa 
Модуль пружності (DIN 54451): прибл. 1.3 MПa 
Електричний опір (DIN 60093): прибл. 106 Ωсм 
Температура склування: прибл. -40°C 

Термостійкість: 
       короткочасно (прибл. 1год) 

<   80°C 
< 120°C 

12 місяців 
  6 місяців 

Час початку безпечної експлуатації 
автомобіля після вклеювання1 (FMVSS 212/208):  
       без подушок безпеки: 
       з подушками безпеки: 

2 години
4 години 

1) 23°C / 50% вв 

Інформація про безпеку та охорону здоров’я міститься в паспорті безпеки матеріалу або етикетці 
на упаковці. 
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Термін придатності при зберіганні  (нижче 25°С):
       картріджі / м’які упаковки 
       бочки / відра 


